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Методичний паспорт Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у 

запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 

2019/2020 навчальний рік 

1. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 

2. Рік створення - 1950 

3. Професії, за якими здійснюється підготовка 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Розряди 

Термін 

навчання 

згідно з 

навчальним 

планом 

Програма 

навчання 

(СПТУ, 

ПТУ, ТУ) 

1.  8331 

 

 

7233 

 

 

8322 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

А1, А2, 

В1 

 

2,3 

2 роки 10 

місяців 

СПТУ 

2.  8331 

 

 

8322 

 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського  

виробництва 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

А1, А2 

 

10 місяців ТУ 

3.  7231 

 

8322 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

1,2,3,4,5 2 роки 10 

місяців 

СПТУ 

4.  7231 

 

8322 

 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

1, 2, 3 10 місяців ТУ 

5.  5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

3, 4, 5 

2, 3 

3 роки 5 

місяців 

СПТУ 

6.  5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

3, 4, 5 

2, 3, 4 

3 роки 10 

місяців 

СПТУ 

7.  5122 

5123 

Кухар 

Офіціант 

3, 4, 5 

2, 3 

3 роки 5 

місяців 

СПТУ 

8.  5122 

5123 

Кухар 

Офіціант 

3, 4, 5 

2, 3, 4 

3 роки 10 

місяців 

СПТУ 

9.  5122 Кухар 3, 4, 5 1 рік 10 

місяців 

ТУ 
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ТВСВ Міжрегіонального центру (м. Хорол) 

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Розряди 

Термін 

навчання 

згідно з 

навчальним 

планом 

Програма 

навчання 

(СПТУ, 

ПТУ, ТУ) 

1. 8331 

 

 

7233 

 

 

8322 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського  

виробництва 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

А1, А2, 

В1 

 

2,3 

2 роки 10 

місяців 

СПТУ 

2. 8331 

 

 

8322 

 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського  

виробництва 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

А1, А2 

 

10 ісяців ТУ 

3. 5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

3, 4 

2, 3 

2 роки 10 

місяців 

СПТУ 

4. 5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

3, 4, 5 

2, 3, 4 

3 роки 10 

місяців 

СПТУ 

 

4. ПІБ директора Заєць Віталій Іванович 

 
 
 
Освіта, спеціальність за дипломом   вища, інженер-викладач технічних 

сільськогосподарських дисциплін, магістр (Управління навчальними 

закладами) 

Стаж роботи на посаді директора – 15 років 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації - 2018 

 

 

 

5. ПІБ методиста  

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

                                                     

                                                Мельник Лідія Анатоліївна 

 

Освіта, спеціальність за дипломом  - вища, учитель української мови та 

літератури 

Стаж роботи на посаді методиста – 20 років 

Атестація (рік та результати) – 2016, методист вищої категорії 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації – 2017 
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Андрущенко Олена Олександрівна 

 

 

Освіта, спеціальність за дипломом  - вища, учитель трудового навчання 

та креслення, магістр (Управління навчальним закладом) 

Стаж роботи на посаді методиста – 9 років 

Атестація (рік та результати) – 2018, методист першої категорії 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації – 2016 

 

 

6. Наявність та робота веб-сайту закладу освіти 

 

Адреса вебсайту http://hmc.khorol.com.ua 

Рік створення 2014 

На якій платформі CMS розроблено сайт 

ЗП(ПТ)О (Wordpress, Joomla,Ucoz тощо) 

Wordpress 

Відповідальні за наповнення та 

функціонування сайту 

Лаборант Вареник Галина Петрівна 

Оновлення структури вебсайту за 2019/2020 

н.р. 

Оновлено 

Зворотній зв'язок (форуми, особисті сайти, 

блоги педагогів з прив’язкою до сайту 

закладу) 

https://sites.google.com/view/hmcinformatic 
https://www.facebook.com/Міжрегіональний-
центр-м-Хорол-Полтавської-області-
2307725206112493 

 

7. Методичний кабінет. 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

Забезпеченість: 

- Оргтехніка: 2 персональні комп’ютери, ноутбук, 2 принтери (кольоровий та чорний), 

мультимедійний проектор,  підключення до мережі Інтернет   

-  Електронна база даних за напрямами методичної роботи (перерахувати створені у 

2019/2020 н.р. бази даних відповідно до напрямів методичної роботи): 

Доповнені дані за такими напрямами: атестація педагогічних працівників, підвищення 

кваліфікації, робота з обдарованими учнями, методичні комісії, педагогічна рада, дуальна 

форма навчання, діагностика, звіти, семінари, база навчально-методичних посібників та 

навчальних підручників, листи, накази, педагогічні читання, статті педагогів, медіатека, 

якісний склад педагогічних працівників, ЗНО, конкурси, професії, планування, виховна робота. 

Створено у 2019/2020 н.р. «Дистанційне навчання» 

ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 

Забезпеченість: 

- Оргтехніка: персональний комп’ютер, принтер, мультимедійний проектор,  підключення 

до мережі Інтернет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/hmcinformatic
https://www.facebook.com/
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8. Кількісно-якісний склад педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації, стажування 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 
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Викладачі 

ПТП 

5 3 13,0 2 8,7 2020-

12 

12 - - 

Викладачі 

ЗОП 

7 4 17,4 2 8,7 2020-

1 

0 - - 

Майстри в/н 11 8 34,8 8 34,8 2020-

4 

4 2020

-0 

0 

 

 

ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 
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Викладачі 

ПТП 

8 1 4,5 1 4,5 2020-

1 

1 - - 

Викладачі 

ЗОП 

6 2 9,1 4 18,2 2020-

4 

3 - - 

Майстри в/н 8 5 22,7 5 22,7 2020-

0 

0 2020

-2 

2 
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Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

Зведена діагностична карта педагогічних працівників 
 

№ 

з/п 

ПІБ викладача, 

майстра в/н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

1. Гречковська С.Д. 

 
              

2. Марусенко О.В. 

 
              

3. Покотило В.М. 

 
              

4. Семенюта О.І. 

 
              

5. Христенко Ю.О. 

 
              

Викладачі загальноосвітньої підготовки 

1. Котенко А.О. 

 
              

2. Кражан О.Д. 

 
              

3. Лопата А.Ю. 

 
              

4. Міхненко О.Л. 

 
              

5. Падусенко І.М. 

 
              

6. Троян І.П. 

 
              

7. Христенко В.М. 

 
              

Майстри виробничого навчання 

1. Микитенко В.В. 

 
              

2. Крохмаль С.Г. 

 
              

3. Кулик В.М. 

 
              

4. Кучеренко О.В. 

 
              

5. Лисенко Т.М. 

 
              

6. Оніпко О.В. 

 
              

7. Приходько В.І. 

 
              

8. Покотило М.М. 

 
              

9. Радченко Г.П. 

 
              

10. Федина Т.Г. 

 
              

11. Ярошенко Н.М. 

 
              

 

Володію питанням –  

 

Потребую методичної допомоги –  

 

Можу поділитися досвідом –  
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ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 

Зведена діагностична карта педагогічних працівників 
№ 

з/п 

ПІБ викладача, 

майстра в/н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

1 Андрущенко О.О.               

2 Грицай Т.А.               

3 Зайцева О.М.               

4 Кайдаш Ю.М.               

5 Левченко В.І.               

6 Портянник Ю.В.               

7 Пшеничний Ю.А.               

8 Стригун В.М.               

Викладачі предметів загальноосвітнього циклу 

1 Білик Н.А.               

2 Галізіна С.М.               

3 Сухонос Л.Я.               

4 Трегуб М.В.               

5 Фролов Є.В.               

6 Якименко Л.І.               

Майстри виробничого навчання 
1 Бурий С.О.               

2 Дудник Ю.М.               

3 Калинчій А.А.               

4 Корніяченко О.М.               

5 Онішко О.М.               

6 Прохоров О.І.               

7 Семченко З.А.               

8 Соляник Т.М.               
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Володію питанням – 

 

Потребую методичної допомоги–  

 

Можу поділитися досвідом –  

 

 

9. Робота методичних комісій (за 2019/2020 навчальний рік) 
 

№ 

з/п 

Назва 

методичної 

комісії 

Голова м/к, 

посада 

Проблема м/к 

(рік обрання проблеми) 

Результати роботи над 

проблемою 

1 2 3 4 5 

1. МК з 

теоретичної 

та 

практичної 

підготовки з 

професій 

«Кухар», 

«Кондитер», 

«Офіціант» 

та 

спеціальності 

«Харчові 

технології» 

 

Марусенко О.В., 
викладач 

«Формування життєвих 

і професійних 

компетентностей 

педагогічних працівників 

та учнів при підготовці 

кухарів, кондитерів, 

офіціантів в умовах 

сучасного 

інформаційного 

простору», 2018 

Участь у методичному 

тижні, психолого-

педагогічному тренінзі, 

педагогічних читаннях, 

проведення майстрів-

класів. Створення 

методичних розробок 

уроків, розробок уроків з 

елементами дистанційного 

навчання. 

2. МК з 

теоретичної 

та практичної 

підготовки за 

напрямом 

«Сільське 

господарство 

та 

автомобільний 

транспорт» 

Семенюта О.І., 

викладач 

«Формування життєвих 

та  професійних 

компетентностей членів 

методкомісії і учнів при 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників за напрямом 

«Сільське господарство 

та автомобільний 

транспорт»»,2018 

 

 

Участь у психолого-

педагогічному тренінзі, 

педагогічних читаннях. 

Створення майстрами 

виробничого навчання 

методичних посібників із 

індивідуального водіння 

тракторів. 

3. МК 

загальноосві-

тніх 

предметів 

Кражан О.Д., 

викладач 

«Формування 

інформаційної 

компетентності учнів 

як складової частини 

життєвих і професійних 

компетенцій при 

вивченні 

загальноосвітніх 

предметів та розвитку 

професійної 

компетентності 

викладачів», 2018 

 
  

Підвищення активності 

викладачів щодо 

використання цифрових 

технологій при викладанні 

предметів 

загальноосвітнього циклу 

під час дистанційного 

навчання. Участь у 

вебінарах щодо організації 

дистанційного навчання. 
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1 2 3 4 5 

4. МК з виховної 

роботи 

Демиденко С.В., 

заступник 

директора з 

НВхР  

«Особистісне зростання 

педагогічної 

майстерності класних 

керівників та майстрів 

виробничого навчання – 

шлях успішної 

підготовки всебічно 

розвиненого 

кваліфікованого 

робітника», 2018 

Участь у вебінарах, 

конкурсі на кращу 

організацію правовиховної 

роботи, семінарах, 

впровадження ефективних 

інноваційних методів 

правового виховання учнів. 

Проведення тренінгу на 

тему «Педагогічне 

вигорання сучасного 

педагогічного працівника» 

 

10. Співпраця з роботодавцями та соціальними партнерами 
 

№ 

з/п 

Установи та 

підприємства, з якими 

здійснюється 

співпраця 

З якого 

року 
Напрями співпраці Результати 

1 2 3 4 5 

І Заклади вищої освіти 

1. Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

ім. М.В. 

Остроградського 

1993 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Проходження курсової 

перепідготовки 

педагогічними 

працівниками з 

отриманням відповідних 

свідоцтв.  

 

2. Полтавський 

університет 

економіки і торгівлі  

1996 Подальше здобуття 

випускниками-молодшими 

спеціалістами повної 

вищої освіти; участь 

заступника декана з 

навчально-методичної 

роботи Карпенка В.Д. у 

державному екзамені за 

спеціальністю «Харчові 

технології» 

У січні 2020 р.  здійснено 

випуск  молодших 

спеціалістів у кількості 

17 осіб. Проте ніхто з 

них не вступив на 

навчання до ПУЕТ. 

ІІ Замовники кадрів 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

1. Кафе «Наталка 

Полтавка» м. Хорол 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №454 від 

29.05.2020  

 

 

2. Хорольський 

будинок-інтернат 

для громадян 

похилого віку та 

інвалідів 

2001 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №453 від 

29.05.2020 
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3. Кафе «У сестер»                  

с. Лобкова Балка 

Хорольського району 

1999 Укладання угод на 

проведення уроків 

виробничого навчання на 

виробництві (за дуальною 

формою навчання). 

 

Участь у розробці та 

погодженні навчальних 

планів груп за дуальною 

формою навчання 

 

Директор кафе Юшко А.В. 

на І етапі  конкурсу 

фахової майстерності 

серед учнів Центру з 

професії «Кухар» була 

головою журі. 

Угода №451 від 

29.05.2020 

 

 

 

 

4. СВК «Андріївський» 

Хорольського району 

1998 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угоди №464 від 

17.08.2020 

5. ДНЗ «Василинка»                         

с. Василівка 

Семенівського р-ну 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №455 від 

02.12.2019  

6. Кафе «Дежавю»                      

м. Хорол 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №421 від 

30.08.2020  

7. Кафе «У Танюші»               

м. Хорол 

2009 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Приватний підприємець 

Міщенко О.В. на І етапі  

конкурсу фахової 

майстерності серед учнів 

Центру з професії 

«Офіціант» була головою 

журі. 

Угода №470 від 

29.08.2020  
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8. Кафе «Роксолана» 

Семенівського 

району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №456 від 

02.12.2019  

9. Кафе «Муравейник» 

м. Хорол 

2002 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угоди №466 від 

10.12.2019  

10. Ресторан «Хорол»                

м. Хорол 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №403 від 

18.04.2019  

11. СТОВ «Ковалі» 

Хорольського району 

1998 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №471 від 

30.09.2019  

12. Кафе «Хорол-1»                      

м. Хорол 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №460 від 

10.12.2019  

13. ПП Хорольська 

механізована 

пекарня 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №458 від 

10.12.2019  

14. Кафе «Едем» м. 

Хорол 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угоди №452 від 

29.05.2020 

15. СВК «Перемога» 

Хорольського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №465 від 

17.08.2020 
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16. ДП «ОПРХ» 

Семенівська РСС 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №468 від 

10.12.2019  

17. Кафе «Венеція»                   

м. Хорол 

2009 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №470 від 

10.12.2019  

18. СВК 

«Трубайцівський» 

Хорольського району 

1998 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №499 від 

29.05.2020  

19. СФГ «Астра» 

Глобинського району 

2016 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №468 від 

17.08.2020  

20. ТОВ «Баришівська 

зернова компанія» 

Оржицького району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

 

Угода №466 від 

17.08.2020  

21. ПП Потерайло В.М. 

Хорольського району 

2016 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №463 від 

17.08.2020  

22. ТОВ «Лан Агро» 

Глобинського району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №463 від 

17.08.2020  

23. СТОВ «Селецька» 

Оржицького району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №461 від 

17.08.2020  
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24. ТОВ «Оріон- 

Молоко» 

Хорольського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №458 від 

17.08.2020  

 

 

 

 

 

 

25. ТОВ «Агрофірма 

Мічуріна» 

Глобинського району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №459 від 

17.084.2020  

26. ПП «Гард» 

Глобинського району 

2019 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №460 від 

17.08.2020  

27. ПСП «ПриватАгро» 

Оржицького району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №463 від 

25.05.2020  

ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 

1. ПП Москаленко  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №191 від 

20.08.2019; №206 від 

25.08.2019; №216 від 

26.05.2020; №236 від 

25.05.2020 

2. СФГ «Перлина»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №192 від 

20.08.2019; №221 від 

25.05.2020 

3. ФОП «Костюк»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №193 від 

20.08.2019; №220 від 

25.05.2020; №231 від 

24.05.2020  

4. ТОВ «Шершнівське»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №194 від 

23.08.2019; №219 від 

25.05.2020; №234 від 

26.05.2020 
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5. ФОП «Литовка»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №195 від 

23.08.2019;№201 від 

25.08.2019; №215 від 

26.05.2020; №218 від 

26.05.2020; №233 від 

25.05.2020 

6. СФГ «Авіс»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №196 від 

25.08.2019 

7. СТОВ «Золота нива»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №197 від 

25.08.2019; №200 від 

23.08.2019; №222 від 

25.05.2020 

8. ТОВ «Мишівська-

Агроальянс» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №198 від 

25.08.2019 

9. СФГ «Струмок»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №199 від 

23.08.2019 

10. СТОВ «Вишневе-

Агро» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №203 від 

20.08.2019 

11. ФП «Вітас і К»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №204 від 

25.08.2019 

12. СФГ «Сонцедар»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №205 

від25.08.2019 
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13. ЛБМФ «Посулля»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №207 від 

25.08.2019 

14. СТОВ «Бучанське»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №208 від 

23.05.2020 

15. ТОВ «Райз-Схід»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №209 від 

23.05.2020; №211 від 

23.05.2020; №212 від 

23.05.2020 

16. СФГ «Едельвейс»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №210 від 

23.05.2020 

17. ФОП Гриценко   Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №213 від 

26.05.2020; 

18. ФОП Колінько кафе 

«Фрегат» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №214 від 

26.05.2020; №226 від 

20.04.2020 

19. ПП Соломаха  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №217 від 

26.05.2020 

20. ФОП Михайленко 

кафе «Затишок» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №223 від 

25.04.2020 
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21. ПП Супрун кафе 

«Любава» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №224 від 

25.04.2020 

22. ПП Оніщенко кафе 

«Вімга» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №225 від 

20.04.2020 

23. ФОП Гайдук кафе 

«У Гайдая» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №227 від 

20.04.2020 

24. ТОВ «Хвиля»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №228 від 

20.05.2020 

25. ФОП Бакан кафе 

«Оленка» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №229 від 

20.05.2020 

26. ТОВ «Солодкий 

кошик» 

 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №230 від 

23.05.2020 

27. ФГ «Світанок-2007»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №232 від 

25.05.2020 

28. ТОВ «Посулля-Агро»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №235 від 

25.05.2020 
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29. СФГ «Вікторія»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №237 від 

25.05.2020 

30. ФГ «Новооріхівське»  Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №238 від 

25.05.2020 

ІІІ Соціальні партнери 

1. Управління 

агропромислового 

розвитку 

Хорольської РДА 

1984 Надання інформаційно-

консультаційних послуг 

Погоджено переліки 

пробних кваліфікаційних 

робіт, програми 

виробничої практики 

 

 

11. Освітні  технології, що використовувалися педагогами ЗП(ПТ)О у 2019/2020 н.р. 
 

№ 

з/п 

Назва 

освітньої 

технології 

ПІБ 

педагога(ів), 

які 

впроваджують 

технологію, 

посада 

Предме-  

т(и) 
Професія Результати 

1 2 3 4 5 6 

1.  Технологія 

індивідуаліза-

ції навчання 

Христенко В.М., 

викладач  
Астроно-

мія 

Навчальні групи 

з усіх професій 

за програмами 

навчання СПТУ 

Створено «Тестові 

завдання з астрономії», 

рекомендовано до 

використання у               

ЗП (ПТ)О Полтавської 

області  навчально-

методичною радою 

НМЦ ПТО у 

Полтавській області, 

протокол №12 від 

11.04.2011 

2.  Перспективно

-випереджу-

вальне 

навчання з 

використа-

нням опорних 

схем при 

коментова-

ному 

управлінні 

Христенко В.М., 

викладач  
Астроно-

мія 

Навчальні групи 

з усіх професій 

за програмами 

навчання СПТУ 

Створено «Опорні 

конспекти з 

астрономії», 

рекомендовано до 

використання у               

ЗП (ПТ)О Полтавської 

області  навчально-

методичною радою 

НМЦ ПТО у 

Полтавській області, 

протокол №5 від 

04.01.2014  
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1 2 3 4 5 6 

3.  Технології 

проблемного 

навчання 

Христенко В.М., 

викладач 

Фізика Навчальні групи 

з професій за 

напрямом 

«Сільське 

господарство 

та 

автомобільний 

транспорт» 

Розроблені задачі з 

фізики з професійним 

спрямуванням та 

сільськогосподарським 

змістом, які 

рекомендовані до 

використання у               

ЗП (ПТ)О Полтавської 

області  навчально-

методичною радою 

НМЦ ПТО у 

Полтавській області, 

протокол №12 від 

11.04.2011 

4. Технологія 

дуального 

навчання 

Методична 

комісія з 

теоретичного 

та практичного 

навчання з 

професії 

«Кухар» 

Спец-

предмети 

та 

виробниче 

навчання 

Навчальні групи 

з професії 

«Кухар» за 

програмами 

навчання ТУ 

У 2019-2020 н.р. 

випущена група учнів у 

кількості 13 осіб 

5. Технологія 

проектного 

навчання 

Троян І.П., 

викладач 
Історія, 

географія 

Навчальні групи 

з професії 

«Кухар» 

Розвиток 

ініціативності та 

самостійності учнів 

6. Інформаційні 

технології 

Кражан О.Д. Математ

ика, 

інформат

ика 

Навчальні групи, 

де викладаються 

ці предмети 

Створення 

презентацій, 

інтерактивних вправ 

7. Технологія 

колективного 

творчого 

виховання 

Троян І.П., 

Крохмаль С.Г. 
Виховна 

робота 

Професія 

«Кухар» 

Зросла згуртованість 

колективу учнів, 

зацікавленість 

майбутньою 

професією, правова 

свідомість учнів та 

відповідальність за 

доручену справу 

12. Новітні виробничі технології, що застосовувалися педагогами ЗП(ПТ)О у 2019/2020 н.р. 

№ 

з/п 
Професія 

Назва, суть 

технології 

ПІБ педагогів, 

які 

впроваджують, 

посада 

Перелік сучасних 

матеріалів, 

обладнання, 

інструментів, техніки, 

що використовується 

Результати 

роботи 

1 2 3 4 5 6 

1.  Кухар Застосування 

сучасних 

інструментів 

для 

приготування 

страв 

японської 

кухні 

Лисенко Т.М., 

майстер в/н 

 

Набір для 

приготування суші 

і ролів 

Проведення 

майстер-класів, 

розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 
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13. Організація освітнього процесу з елементами дистанційних технологій 

№ 

з/

п 

Створення і 

використання 

навчального 

контенту для 

учнів 

(відеоуроки, 

ігри, 

тренажери, 

ментальні 

карти тощо) 

Використанн

я ресурсів 

для 

організації 

ефективної 

взаємодії та 

співпраці 

(для колег, 

учнів, 

батьків) 

Web-ресурси 

для 

систематизаці

ї і 

оцінювання 

знань учнів 

(тести, 

анкети, 

опитування) 

Персональні сайти/блоги педагогічних 

працівників (адреси) 

1 2 3 4 5 

1. Майстром в/н 

Кулик В.М. 

створено 

відеоуроки з 

тем: 

Viber, Skype, 

Zoom, 

Фейсбук, 

Інстаграм 

На урок, 

Leakhing 

Apps, Google-

форми 

https://sites.google.com/view/hmcinforma
tic - сайт викладача Кражан О.Д. 

1 2 3 4 5 6 

2.  Кондитер Застосування 

сучасного 

технологічног

о обладнання 

для 

приготування 

оздоблюючих 

напівфабри-

катів для 

тістечок і 

тортів 

Федина Т.Г., 

Корніяченко 

О.М., майстри 

в/н 

Електрична 

плита, жарова 

шафа, міксер, 

блендер, набір 

кондитерських 

насадок 

Проведення 

майстер-класів,  

розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

3.  Офіціант Кейтеринг – 

сучасний 

спосіб 

обслуговуван-

ня 

Радченко Г.П., 

Кулик В.М., 

майстри в/н 

Столовий посуд, 

столові прибори, 

столова білизна, 

таці, предмети 

декору 

Проведення 

майстер-класів, 

розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

4.  Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспор-

тних засобів 

Застосування 

сучасного 

обладнання 

діагностуван-

ня двигунів 

Покотило В.М., 

викладач, 

Микитенко 

В.В., майстер 

в/н 

Стенд 

діагностики 

карбюраторних 

двигунів 

Розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

5.  Тракторист

-машиніст       

с-г в-ва 

Застосування 

широкозахва-

тних 

комбінованих 

агрегатів 

обробітку 

ґрунту 

Приходько В.І., 

Оніпко О.В., 

майстри в/н 

Комбіновані 

агрегати АКР-3,6; 

ВВК-3,6; набір 

інструментів 

Розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

6.  Слюсар з 

ремонту с-г 

машин та 

устаткував-

ння 

Сучасні 

методи 

відновлення 

різьбових 

з’єднань  

Онішко О.М., 

Прохоров О.І., 

майстри в/н 

Набір 

електроінстру-

ментів 

Розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

https://sites.google.com/view/hmcinformatic
https://sites.google.com/view/hmcinformatic
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1 2 3 4 5 

 Приготування 

страв із 

тушкованих 

овочів», 

«Приготуванн

я страв із 

запечених 

овочів», 

«Приготуванн

я страв із 

прісного тіста: 

Вареники із 

різними 

начинками», 

«Приготуванн

я страв із 

прісного тіста: 

Способи 

формування 

пельменів», 

«Приготуванн

я галушок із 

різними 

начинками» 

   

2. Педагогами 

використову-

валися 

відеоуроки, 

відеодосліди, 

навчальні 

відео матері-

али, флеш-

анімації, 

презентації до 

уроків 

   

14. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду на рівні закладу  
 

№ 

з/п 
Тема Анотація досвіду 

ПІБ педагога, 

досвід якого 

вивчається 

(впроваджується) 

Хто вивчає 

(впроваджує) 
Результат 

1 2 3 4 5 6 

ВИВЧЕННЯ 

1. Розробка та 

використання 

інструкційно-

технологічних 

карток на 

уроках в/н   

Інструкції 

призначені для 

надання 

теоретичної та 

практичної 

допомоги 

майстрам в/н та 

учням з професії 

«Кухар» 

 

Лисенко Т.М., 

майстер в/н  

Майстри в/н 

метод комісії з 

професії 

«Кухар» 
 

Інструктивно-

технологічні 

картки 

розробляються і 

використовують 

ви майстрами 

в/н під час уроків 

в/н 
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1 2 3 4 5 6 

2. Професійне 

спрямування 

при 

викладанні 

загальноосвіт

ніх предметів 

Викладання фізики 

з урахуванням 

професії, за якою 

навчаються учні, 

для підвищення 

мотивації учнів до 

навчання, вивчення 

фізики та 

майбутньої 

професії 

Христенко 

В.М., викладач 

Викладачі 

загальноосвітн

іх предметів 

Розроблені 

презентації, 

підібрані 

завдання 

професійного 

спрямування, 

проведено 

позаурочний 

інтегрований 

захід для кухарів 

з математики, 

інформатики та 

виробничого 

навчання 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

1. Розвиток 

творчої 

особистості 

учнів шляхом 

залучення до 

науково-

дослідницької 

роботи 

Впровадження 

інтегрованого 

навчання або його 

елементів в 

освітній процес 

навчального 

закладу під час 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників 

Викладач 

історії ПТУ-26 

м. Кременчука 

Павлушенко 

К.В. 

Троян І.П., 

викладач 

Учні постійно 

беруть участь в 

обласних 

науково-

практичних 

конференціях 

«Пізнання 

історичної 

минувшини в 

іменах – 

підґрунтя освіти 

нації» 

 

15. Робота шкіл на базі ЗП(ПТ)О (авторських, молодого педагога, педагогічної майстерності)  

№ 

з/п 

Назва школи Керівник 

школи, посада 

Початок роботи 

школи 

Кількість 

слухачів 

Результати роботи  

1 2 3 4 5 6 

1.  Педмінімум для 

викладачів 

спецпредметів 

та майстрів в/н, 

які не мають 

педагогічної 

освіти 

 

Мельник Л.А., 

методист 

2019-2020 н.р. 11 За три заняття до 

карантину вивчали 

принцип роботи 

STEM-кабінету з 

метою 

використання на 

уроках 

професійно-

теоретичної та 

професійно 

практичної 

підготовки 
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16. Участь учнів у заходах змагальницького характеру  
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

ПІБ 

учасника(ів) 

ПІБ 

викладача, 

майстра в/н, 

які 

підготували 

учня 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

НА РІВНІ ЗАКЛАДУ 

1. І етапи олімпіад та 

конкурсів із 

загальноосвітніх 

предметів: українська 

мова і література; 

громадянська освіта; 

англійська мова; історія; 

біологія; географія; 

математика; фізика; 

хімія; інформатика  

жовтень-

листопад 

2019 

160 учнів Викладачі-

предметники 

Переможці 

взяли участь 

у ІІ 

(районному) 

етапі 

2. Олімпіада із 

спецпредметів з професії 

«Офіціант» 

20.11.2019 19 учнів Викладачі 

Гречковська 

С.Д., 

Марусенко 

О.В. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

3. Олімпіада з ОП та БЖД 19.12.2019 22 учні Викладачі  

Гречка В.О., 

Покотило 

В.М. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

1 2 3 4 5 6 

2.  Школа 

передового 

педагогічного 

досвіду 

«Підвищення 

майстерності 

організації уроків 

професійно-

теоретичного 

навчання шляхом 

використання 

інноваційних 

технологій» 

Гречков-    

ська С.Д., 

викладач 

2018 3 Учасниками 

створено 

навчальні 

посібники  

3.  Школа 

передового 

педагогічного 

досвіду 

«Створення 

робочих 

зошитівта 

застосування їх 

на уроках в/н» 

 

Крохмаль С.Г., 

майстер в/н 
2019 6 Учасники почали 

створювати 

робочі зошити для 

застосування на 

уроках в/н 
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1 2 3 4 5 6 

8. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Кухар» 

12.02.2020 12 учнів Майстри в/н з 

професії 

«Кухар» 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

9. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Офіціант» 

21.11.2019 5 учнів Лисенко Т.М., 

майстер в/н 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1. Обласний етап 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

ім. Т. Шевченка 

14.12.2019 Уйбарі М. Сухонос Л.Я. 8 місце 

2. Обласний етап 

Міжнародного конкурсу 

знавців української мови 

ім. П. Яцика 

07.12.2019 Лемешко Л. Лопата А.Ю. 9 місце 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

1. Всеукраїнський онлайн-

конкурс «Відун» 

23.05.2020 Команда 

«Хорольські 

козаки» 

Котенко А.О., 

керівник фіз. 

вих.;                     

Троян І.П., 

викладач 

3 місце, 

грамота 

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

1. Міжнародний конкурс 

інформатики та 

комп’ютерної вправності 

«Бобер»  

Листопад 

2019 

10 учнів Кражан О.Д., 

викладач 

1 – відмінний 

результат; 8 - 

добрий 

2. Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру» взяли участь  

Травень 2020 10 учнів Кражан О.Д., 

Христенко 

В.М., 

викладачі 

9 учасників 

отримали 

сертифікати  

17. Участь педагогів у заходах змагальницького характеру 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 
ПІБ учасника(ів) 

Форма участі 

(очна/заочна) 
Результат 

НА РІВНІ ЗАКЛАДУ 

1.      

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1.      

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

1.      

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

1. ХІ Міжнародна 

виставка «Інноватика в 

сучасній освіті», 

тематична номінація 

«Конкурентоздатний 

фахівець – сучасна 

стратегія закладу 

П(ПТ)О» 

Жовтень 

2019 

Міжрегіональний 

центр 

очна Срібна 

медаль 
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18. Участь учнів ЗП(ПТ)О у роботі Полтавської обласної Малої академії наук учнівської 

молоді 
 

№ 

з/п 
ПІБ учня 

Професія, 

курс 
Тема роботи 

ПІБ 

наукового 

керівника 

Результат 

1. Лемешко Л. «Кухар. 

Кондитер», 

1 

Фізика в житті 

людини 

Христенко В.М. Диплом учасника 

2. Лемешко Л. «Кухар. 

Кондитер», 

1 

Конкурс МАН з 

астрономії 

«Перлини зоряного 

неба» 

Христенко В.М. Диплом учасника 

 

 

19. Виступи педагогів на обласних, всеукраїнських методичних заходах (семінари, вебінари, 

конференції тощо) 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

ПІБ учасника, 

посада 
Тема виступу 

1 2 3 4 5 

1. Обласний вебінар 

«Естафета новітніх 

педагогічних ідей» 

16.01.2020 Дешева В.А., 

бібліотекар 

Формування 

загальнокультурної 

компетентності учнів 

шляхомтворчого 

вираження особистості 

2. Обласна онлайн-

консультація 

«Організація підготовки 

кваліфікованих 

робітників з елементами 

дуальної форми навчання 

у ЗП(ПТ)О області» 

05.06.2020 Мельник Л.А., 

методист 

Досвід впровадження 

дуальної форми навчання у 

професійну підготовку 

кваліфікованих робітників 

з професії «Кухар» 

3. Науково-практичний 

семінар ПОІППО 

«Упровадження СТЕМ-

освіти під час вивчення 

предметів «Математика» 

та «Інформатика»» 

13.04.2020 Мельник Л.А., 

методист, 

Кражан О.Д., 

Христенко В.М., 

викладачі 

Участь у онлайн-семінарі 

4. Регіональний науково-

практичний семінар 

«Реалізація сучасних 

освітніх практик при 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників» (БІНПО) 

16.04.2020 Крохмаль С.Г., 

майстер в/н 

Дуальна форма навчання –

запорука успішної 

підготовки 

конкурентоздатних 

фахівців 

5. Регіональний науково-

практичний семінар 

«Реалізація сучасних 

освітніх практик при 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників» (БІНПО) 

16.04.2020 Федина Т.Г., 

майстер в/н 

Застосування 

інтерактивних технологій 

на уроках виробничого 

навчання при підготовці 

кухарів 
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20. Експериментально-дослідницька робота 

 
 

№ 

з/п 

Вид Тема дослідження 

(зміст роботи) 

Виконавець 

(автор), ПІБ, 

посада 

Термін 

виконання 

Проміжні або 

кінцеві 

результати 

      

      

 

 

21. Інформаційно-видавнича діяльність. Інформація про створення педагогами ЗП(ПТ)О 

програмних засобів навчання, посібників, підручників, методичних розробок, написання 

наукових статей та їх публікацію тощо 
 

№ 

з/п 

Вид 

публікації 

ПІБ розробника, 

посада 

Назва творчого напрацювання Результат  

1 2 3 4 5 

1. Розробка 

уроку 

Гречковська С.Д., 

Христенко Ю.О., 

викладачі 

 Інтегрований урок з предметів 

«Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства» та «Облік, 

калькуляція і звітність» 

Методичний 

портал, 

http://metodporta

l.com/node/8366

1  

2. Розробка 

заходу 

Кражан О.Д., 

Радченко Г.П., 

викладач, 

майстер в/н 

Позаурочний інтегрований захід 

«Калейдоскоп знань» 

Методичний 

портал, 

http://metodporta

l.com/node/8033

6   

3. Стаття Дешева  В.А., 

бібліотекар 

«Бути педагогом – її покликання» Газета «Наш 

Хорол» від 

06.03.2020 

 

 

22. Міжнародна співпраця, участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах, програмах 
 

№ 

з/п 
Вид співпраці Результативність 

   

   

 

23. Діяльність навчально-практичних центрів, створених на базі ЗП(ПТ)О 
 

№ 

з/п 
Назва центру 

Професія 

(професії) 

Рік 

створення 

Результати діяльності за 

2019/2020 н.р. 

     

     

 

http://metodportal.com/node/83661
http://metodportal.com/node/83661
http://metodportal.com/node/83661
http://metodportal.com/node/80336
http://metodportal.com/node/80336
http://metodportal.com/node/80336

